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Zápis č. 2/2017 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 1.3.2017 od 17:30 hodin. 

 

 

Přítomni:  
Ing. Josef Krouza, Mgr. Milena Částková, Zuzana Šťastná, Hana Kováčová, Edwin Trapp, Lenka 

Bauerová, Jana Průšová. 

 
Hosté: 
Helena Plasová 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin starostou 

obce Ing. Josefem Krouzou („dále jako „předsedající“).  

 

1. Schválení programu: 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva 

a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na 

doplnění.  

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program zasedání: 
 

1. Zahájení a schválení programu OZ. 

2. Volba ověřovatelů zápisu. 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

4. Projednání žádosti S. Popelkové. 

5. Schválení směrnice archivace. 

6. Příprava archivace a návrhu skartace starých dokumentů. 

7. Vyúčtování Domu seniorů – info. 

8. Projednání kulturních akcí. 

9. Různé 

a) návrh kuchyň 

b) veterinární správa 

c) smlouva o dílo 

d) poškození – oprava silnic 

e) žádost o dotaci z rozpočtu obce 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Janu Průšovou a Edwina Trappa. K návrhu nebyly vzneseny 

žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Janu Průšovou a  Edwina Trappa. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
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3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
 

a) Toulaví psi – byl navržen postup při jednání s majiteli psů. 

b) Internet – 4 zájemci 

c) Černavan -  probíhá příprava – dodat podklady a fotografie 

 

4. Projednání žádosti S. Popelkové. 

 

Byla projednána žádost o potvrzení paní Simony Popelkové. Vzhledem k tomu, že paní Popelková žádá toto 

projednat na zastupitelstvu, byla žádost přečtena. Tato žádost se ale netýká kompetencí zastupitelů, ale úřadu 

obce, respektive stavebního odboru v Nejdku. Paní Popelkové bude odpovězeno písemně. 

 

5. Schválení směrnice archivace. 

 

Byl předložen návrh směrnice archivace.  
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje směrnici archivace Obce Černava. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
6. Příprava archivace a návrhu skartace starých dokumentů. 

 

Byl připraven plán prací na archivaci, do které se zapojí dle potřeby všichni členové zastupitelstva. 
 

7. Vyúčtování Domu seniorů - info. 
 

Bylo provedeno vyúčtování služeb nájemníků domu seniorů. Zálohy byly nastaveny v odpovídající výši. 

Není tedy nutné měnit předpisy úhrad. Vyúčtování bude přidáno nájemníkům na domovní schůzi. 

 

8. Projednání kulturních akcí. 

 

Byly naplánovány následující kulturní akce, které zajišťuje OZ.  

16.04.2017     16:00    Velikonoční výstava se soutěží 

22.04.2017     14:00    Brigáda – úklid obce 

13.05.2017     17:00    Otevření muzea – zahájení sezóny 

20.05.2017     09:00    Důl Jeroným – zájezd č.1 

 

9. Různé 
 

a) Návrh kuchyně  
Byl předložen návrh kuchyně do prostor OÚ bývalé posilovny. Tento návrh byl schválen a dále 

budeme jednat s firmou pana Romana Pezla. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje návrh kuchyně a provedení firmou Romana Pezla. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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b) Veterinární správa 

Byla doručena informace o výskytu ptačí chřipky – Rájec ochranné pásmo a Černava dozorové pásmo. V 

Rájci bude provedeno sečtení drůbeže a podány informace jednotlivým chovatelům. 
 

c) Smlouva o dílo 

 

Byl předložen návrh smlouvy o dílo firmou Plzeňský lesprojekt, a.s. ke zhotovení lesního 

hospodářského plánu na dobu od 1.1.2017 do 31.12.2026.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Plzeňský lesprojekt, a.s. ke 

zhotovení lesního hospodářského plánu na dobu od 1.1.2017 do 31.12.2026. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

d) Poškození – oprava místních komunikací 
Došlo k poškození komunikace mezi v Rájci mezi č.p. 21 a 69 (hájovna – Jarý) při kácení stromů. 

Budeme požadovat opravu, případně příspěvek na opravu komunikace po vlastníkovi lesa. Dále 

bude provedena kontrola komunikací a výběr cest pro letošní opravu. 

 
e) Žádost o dotaci z rozpočtu obce 
Odbory naruby požádaly o částku 9 000,- Kč na dětské akce prováděné během roku 2017.  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje dotaci z rozpočtu obce na dětské akce prováděné v roce 2017 

v celkové výši 9 000,- Kč. Tato částka bude vyplácena po 3000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 
 

V Černavě 6.3.2017      Zapsala: Zuzana Šťastná 

 

 

 

----------------------------------- 

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

-----------------------------------    --------------------------------- 

                       Edwin Trapp – ověřovatel            Jana Průšová -  ověřovatel 

 

 

 


